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Ive a girlfriend 
não vou expôr ela aqui. mas ela é bonita. 
dou 8/10 pra ela. ela e branca, como já disse, e é fasa magra. 

 
Onde me candidado pra currar essa vagaba?

Assinatura 
''Se a música clássica fosse futevôlei o Beethoven seria o Eri Jhonson.''  
 
fox94 
uau que safada tá pelada 
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Cavera 
ahhh sem foto ai fica complicado né  
 
deixa todo mundo jambrar ela 
arrombar ela 
e nao quer mandar foto dela 
 
que isso meu parceiro  

 
ela é minha namorada. não vou expôr ela por motivos óbvios. o topico e sobre cuckólding, não sobre ela.
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Tu já pensou em fazer o inverso? 
 
Convida um dicklet pra comer ela, ela nem vai sentir prazer e o dicklet vai gozar 
 
qdo chegar sua vez ela vai ficar mto mais aliviada pelo seu bene e aí vc vai poder fazer ela gozar e se sentir o pika

Assinatura 
MP é igual a figurinha, tem q trocar pra completar o álbum. 
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koala qe balada 
Tu já pensou em fazer o inverso? 
 
Convida um dicklet pra comer ela, ela nem vai sentir prazer e o dicklet vai gozar 
 
qdo chegar sua vez ela vai ficar mto mais aliviada pelo seu bene e aí vc vai poder fazer ela gozar e se sentir o pika  

 
Ou melhor, ela ja quis ver vc metendo em outra ?

Assinatura 
Metas:  
( ) Me tornar um liferuler
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Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
não sou nerdão. eu pegava mina 9/10 na balada quando eu frequentava esses ambientes. 
 
apenas gosto disso. ponto. 
cuckóling prático é diferente do pornográfico. o córno submisso sente MUITO prazer nisso, às vezes até mais que a esposa. no
meu caso, é ela quem sente mais. 
 
Então você é bonito, ou seja, é visto pelos outros como um pegador/comedor/garanhão e ainda assim se sujeita à isso? 
 
É serio isso cara? 
 
Qual a sua altura e seu peso? Eu quero criar uma imagem mental sua. Sério mesmo. 

 
sou bonito, de corpo e rosto. 
minha ex-namorada era mais bonita que a atual, e trabalhava num banco. 
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Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
não sou nerdão. eu pegava mina 9/10 na balada quando eu frequentava esses ambientes. 
 
apenas gosto disso. ponto. 
cuckóling prático é diferente do pornográfico. o córno submisso sente MUITO prazer nisso, às vezes até mais que a esposa. no
meu caso, é ela quem sente mais. 
 
Então você é bonito, ou seja, é visto pelos outros como um pegador/comedor/garanhão e ainda assim se sujeita à isso? 
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É serio isso cara? 
 
Qual a sua altura e seu peso? Eu quero criar uma imagem mental sua. Sério mesmo. 

 
Na moral não precisa postar o rosto dela, joga uma tarja, mas joga o corpo dela aí 
 
 
E o OP provavelmente deve ser low lvl que na visão do próprio deve se achar mid-high lvl

Assinatura 
MP é igual a figurinha, tem q trocar pra completar o álbum. 
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Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
não vou expôr ela aqui. mas ela é bonita. 
dou 8/10 pra ela. ela e branca, como já disse, e é fasa magra. 
 
Ela gosta de pauu grosso e preto, como o meu, na garganta dela? 
 
Você fica preocupado com o fato de sua fatia poder se engasgar? 
 
se continuar nesse tom, eu te darei vácuo. 
 
Ela prefere os grandes e morenos. 
Toda mulher gosta de páu grande. 
 
pensa aí: se as mulheres comprometidas pudessem aumentar o páu dos parceiros com a forca da mente, sem eles sentirem
dor, até ele ficar do tamanho que elas quisessem, acha que elas não fariam isso? Kk  
 
Vou seu "mais respeitoso", mas, tu curte se humilhado e xingado de cornno durante o ato? Tipo, tu deixa o cara segurar a tua
cabeça e colocar ela perto da roula dele enquanto ele gozza na boca de tua namorada? 
 
Se a resposta for positiva, eu só digo isso: 
 
ACABA LOGO MUNDÃO!!!!! 
 
vou explicar: 
 
o cara nao me humilha, ele nem me toca direito. ela explica isso mto bem pra ele. já aconteceu de o cara se esquecer das
observações dela e me zoar. ela estava montando nele, e parou o ato imediatamente. largamos o cara lá e fomos embora. 
 
ela tbm não me humilha. no começo, até humilhava, mas não de verdade. pois fazíamos "peça" kk ela mentia pro cara que
éramos casados e que eu a havia traído, e que aquilo tudo era a vingancinha dela. no meio do ato ela falava coisas como " viu
só? se você não tivesse me traído, taria metendo em mim e não me chupandp enquanto ele mete kkk", e depois do ato coisas
como "limpa tudo, se tiver um pinguinho eu vou esfregar sua cara". 
 
mas era só teatro kk inventamos várias histórias assim, e os caras sempre acreditavam kk 

 
Cara, nem sei o que pensar, sério mesmo. Tipo, a sociedade pensa que tu é um cara dominador né, mas tu, na verdade, gosta de
ver tua namorada sendo penetrada por GALOS DE +25 CM. 
 
Vejo que nem adianta falar de Deus ou moralidade com você...
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Tijolo de 8 Furo 
koala qe balada 
Tu já pensou em fazer o inverso? 
 
Convida um dicklet pra comer ela, ela nem vai sentir prazer e o dicklet vai gozar 
 
qdo chegar sua vez ela vai ficar mto mais aliviada pelo seu bene e aí vc vai poder fazer ela gozar e se sentir o pika  
 
Ou melhor, ela ja quis ver vc metendo em outra ?  

 
tivemos uma experiência inversa sim. 
o inverso de cuckóld é cuckqueán. 
ela detestou kk eu gostei, mas voltamos ao cuckólding.
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Esse Anti é muito chato, mano... Moralidade em 2018? Não aprovo o c00ckismo, mas se o cara quer, pelo menos ele ta
explicando pros users daqui que fantasiam o que seja, com o porn0, tipo você.

Assinatura 
Metas:  
( ) Me tornar um liferuler
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Ive a girlfriend 
Tijolo de 8 Furo 
koala qe balada 
Tu já pensou em fazer o inverso? 
 
Convida um dicklet pra comer ela, ela nem vai sentir prazer e o dicklet vai gozar 
 
qdo chegar sua vez ela vai ficar mto mais aliviada pelo seu bene e aí vc vai poder fazer ela gozar e se sentir o pika  
 
Ou melhor, ela ja quis ver vc metendo em outra ?  
 
tivemos uma experiência inversa sim. 
o inverso de cuckóld é cuckqueán. 
ela detestou kk eu gostei, mas voltamos ao cuckólding. 

 
Por quais motivos ela detestou?

Assinatura 
Metas:  
( ) Me tornar um liferuler
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Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
não sou nerdão. eu pegava mina 9/10 na balada quando eu frequentava esses ambientes. 
 
apenas gosto disso. ponto. 
cuckóling prático é diferente do pornográfico. o córno submisso sente MUITO prazer nisso, às vezes até mais que a esposa. no
meu caso, é ela quem sente mais. 
 
Então você é bonito, ou seja, é visto pelos outros como um pegador/comedor/garanhão e ainda assim se sujeita à isso? 
 
É serio isso cara? 
 
Qual a sua altura e seu peso? Eu quero criar uma imagem mental sua. Sério mesmo. 
 
sou bonito, de corpo e rosto. 
minha ex-namorada era mais bonita que a atual, e trabalhava num banco. 
 

 
Cara, eu sempre tive uma duvida? 
 
Mas já que você está aqui eu rirei explaná-la: 
 
O pessoal que pratica esse tipo de coisa costuma ser de classe média alta e de pele branca? 
 
Eu não me refiro aos comedores, eu falo dos cucos e das hotwifes mesmo.  
 
Costumam ser de pele branca e classe média alta?
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Ive a girlfriend 
Cavera 
Ive a girlfriend 
Cavera 
e vc fica estourando uma bronha enquanto ela da pro outro?? 
ela ja deu pra varios ao mesmo tempo na sua frente? 
gosta de ver ela larga?? 
 
sim, no início só me masturbava, depois é q comecei a participar. 
 
sim, porém às vezes fico preocupado com o tamanho q ela fica. sempre acho que lesionou. 
 
o maximo dela foi 2 ao mesmo tempo e eu asssitindo. desde q comecei a participar, ela so usa 1 ricardão. 
 
ela curte uma DP anal?? 
vc ficou preocupado pq ficou mt arrombada??? 
 
DP anal ela n quer, e eu n deixaria. 
fico sim. geralmente ela fica com 2-3 cm de dilatacao. 

 
"não deixaria"   
 
olha o qucka0 achando que manda alguma coisa

Assinatura 
Mensagem moderada pelo apagador.  
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koala qe balada 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
não sou nerdão. eu pegava mina 9/10 na balada quando eu frequentava esses ambientes. 
 
apenas gosto disso. ponto. 
cuckóling prático é diferente do pornográfico. o córno submisso sente MUITO prazer nisso, às vezes até mais que a esposa. no
meu caso, é ela quem sente mais. 
 
Então você é bonito, ou seja, é visto pelos outros como um pegador/comedor/garanhão e ainda assim se sujeita à isso? 
 
É serio isso cara? 
 
Qual a sua altura e seu peso? Eu quero criar uma imagem mental sua. Sério mesmo. 
 
Na moral não precisa postar o rosto dela, joga uma tarja, mas joga o corpo dela aí 
 
 
E o OP provavelmente deve ser low lvl que na visão do próprio deve se achar mid-high lvl 

 
posto sim. espere um pouco. 
cara, eu sempre me achei mid, ate hj eu acho. mas que mid pega as mais bonitas da faculdade? teve vezes que peguei três 10/10
em 01 festa de faculdade. transei com 1 ainda.
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koala qe balada 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
não sou nerdão. eu pegava mina 9/10 na balada quando eu frequentava esses ambientes. 
 
apenas gosto disso. ponto. 
cuckóling prático é diferente do pornográfico. o córno submisso sente MUITO prazer nisso, às vezes até mais que a esposa. no
meu caso, é ela quem sente mais. 
 
Então você é bonito, ou seja, é visto pelos outros como um pegador/comedor/garanhão e ainda assim se sujeita à isso? 
 
É serio isso cara? 
 
Qual a sua altura e seu peso? Eu quero criar uma imagem mental sua. Sério mesmo. 
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Na moral não precisa postar o rosto dela, joga uma tarja, mas joga o corpo dela aí 
 
 
E o OP provavelmente deve ser low lvl que na visão do próprio deve se achar mid-high lvl 

 
Provavelmente. Um High +1,90m, +90kg, nunca se sujeitaria à isso.
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o OP é um conservador do século xxi

Assinatura 
Mensagem moderada pelo apagador.  
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Tijolo de 8 Furo 
Ive a girlfriend 
Tijolo de 8 Furo 
koala qe balada 
Tu já pensou em fazer o inverso? 
 
Convida um dicklet pra comer ela, ela nem vai sentir prazer e o dicklet vai gozar 
 
qdo chegar sua vez ela vai ficar mto mais aliviada pelo seu bene e aí vc vai poder fazer ela gozar e se sentir o pika  
 
Ou melhor, ela ja quis ver vc metendo em outra ?  
 
tivemos uma experiência inversa sim. 
o inverso de cuckóld é cuckqueán. 
ela detestou kk eu gostei, mas voltamos ao cuckólding. 
 
Por quais motivos ela detestou? 

 
ela tem probemas com vaginas alheias kk 
tem nojo. 
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Tijolo de 8 Furo 
Esse Anti é muito chato, mano... Moralidade em 2018? Não aprovo o c00ckismo, mas se o cara quer, pelo menos ele ta
explicando pros users daqui que fantasiam o que seja, com o porn0, tipo você. 

 
PARA DE DIGITAR MEERDA CRIANÇA!!!  
 
ESSE TIPO DE CONVERSA NÃO É PARA MOLEQUES DO SEU TIPO, ENTÃO, SENTA O RABO NA CADEIRA, PEGA TUA
PIPOCA E ASSISTE!
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Tijolo de 8 Furo 
Ive a girlfriend 
Tijolo de 8 Furo 
koala qe balada 
Tu já pensou em fazer o inverso? 
 
Convida um dicklet pra comer ela, ela nem vai sentir prazer e o dicklet vai gozar 
 
qdo chegar sua vez ela vai ficar mto mais aliviada pelo seu bene e aí vc vai poder fazer ela gozar e se sentir o pika  
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Ou melhor, ela ja quis ver vc metendo em outra ?  
 
tivemos uma experiência inversa sim. 
o inverso de cuckóld é cuckqueán. 
ela detestou kk eu gostei, mas voltamos ao cuckólding. 
 
Por quais motivos ela detestou? 
 
ela tem probemas com vaginas alheias kk 
tem nojo. 
 

 
Ah cara... Aí é f0lda

Assinatura 
Metas:  
( ) Me tornar um liferuler
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Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
não sou nerdão. eu pegava mina 9/10 na balada quando eu frequentava esses ambientes. 
 
apenas gosto disso. ponto. 
cuckóling prático é diferente do pornográfico. o córno submisso sente MUITO prazer nisso, às vezes até mais que a esposa. no
meu caso, é ela quem sente mais. 
 
Então você é bonito, ou seja, é visto pelos outros como um pegador/comedor/garanhão e ainda assim se sujeita à isso? 
 
É serio isso cara? 
 
Qual a sua altura e seu peso? Eu quero criar uma imagem mental sua. Sério mesmo. 
 
sou bonito, de corpo e rosto. 
minha ex-namorada era mais bonita que a atual, e trabalhava num banco. 
 
 
Cara, eu sempre tive uma duvida? 
 
Mas já que você está aqui eu rirei explaná-la: 
 
O pessoal que pratica esse tipo de coisa costuma ser de classe média alta e de pele branca? 
 
Eu não me refiro aos comedores, eu falo dos cucos e das hotwifes mesmo.  
 
Costumam ser de pele branca e classe média alta? 

 
sim. eu sou concursado. ganho quase 9k. ela ganha 6k. somos ambos brancos e de classe media+. 
 
todos os casais cuckóld que conheci eram brancos. e nenhum dos homens ganhava menos de 4k. e todos os casais já tinham
experimentado pelo menos um negro. 
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